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                 چکیده
-دانش-کیفیت رابطه معلمپژوهش حاضر با هدف بررسی 

آموز تحت عنوان دلبستگی به معلم )دلبستگی ایمن، 

دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی( به عنوان عامل 

آموزان دختر و پسر اثرگذار بر درگیری تحصیلی در دانش

)غیر  توصیفیانجام شده است. روش پژوهش حاضر 

ای، همبستگی و مقایسه -و طرح آن از نوع علی آزمایشی(

آموز دختر و دانش 982باشد. رگرسیون گام به گام می

آموز پسر از شهر همدان در رشته ریاضی دانش 989

فیزیک و علوم تجربی در دروس شیمی و فیزیک، به روش 

ای  مورد بررسی قرار ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

های ابعاد درگیری تحصیلی ریو و گرفتند. آنان پرسشنامه

اخته سه بعدی ( و مقیاس محقق س9122تسنگ )

تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین دلبستگی به معلم را 

سبک دلبستگی اجتنابی به معلم و رابطه دلبستگی 

اجتنابی به معلم و درگیری تحصیلی، در دو گروه تفاوت 

یمن به معلم معنادار وجود دارد، ولی بین رابطه دلبستگی ا

دار مشاهده نشد. در گروه و درگیری تحصیلی تفاوت معنی

بین درگیری دختران، دلبستگی ایمن به معلم، پیش

تحصیلی باال و در گروه پسران، دلبستگی ایمن به معلم 

بین درگیری تحصیلی باال و دلبستگی اجتنابی به پیش

 بینی کننده درگیری تحصیلی پایین بود.معلم پیش

دلبستگي ایمن، دلبستگي اجتنابي،  :کلیدیهای واژه
 دلبستگي اضطرابي به معلم، درگیري تحصیلي

 

Abstract 
This study aimed to evaluate the quality of teacher-

student relationship as an attachment to the teacher 

(secure attachment, avoidant attachment, and anxious 

attachment) as factors influencing academic 

engagement in male and female students through are 

examined. This research method is descriptive (non-

experimental) and its design is causal-comparative, 

correlation and stepwise regression. 289 female 

students and 282 male students were selected as the 

sample in Hamedan in the field of Mathematics-

Physics and Empirical Sciences in chemistry and 

physics by the method of multistage cluster sampling 

and completed Rio and Tseng questionnaire of aspects 

of academic engagement (2011) and researcher-made 

three-dimensional scale of attachment to teacher. 

Results showed that there is a significant difference 

between the two groups in avoidant attachment style to 

the teacher. Also, the difference between avoidant 

attachment relationship with academic engagement, in 

two groups was significant. But between Secure 

attachment relationship with academic engagement, in 

two groups significant difference was not  observed. 
Moreover, in females, secure attachment to the teacher 

was predictor of  high academic engagement. in boys, 

secure attachment to teachers was predictor of high 

academic engagement and avoidant attachment to the 

teacher predictor of low academic engagement. 

Keywords: Secure attachment, Avoidant attachment, 

Anxious attachment, Academic engagement 
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 مقدمه

شرفت تحصیلي دانش آموزان است. آموزش، پرداختن به عوامل موثر بر پیسازي از تدابیر الزم براي بهینه
؛ به نقل از کاتسولیس و 2،1712حائز اهمیت است )پورکيشناخت این عوامل در فرآیند آموزش  ،بنابراین

 توجه این رابطه در که هاآن از یکي اما هستند، متنوع و بسیار متعدد عوامل (. این1112، کمبل

(. درگیري 2311 ،)صابر و پاشا شریفي است 1یليتحص متغیر درگیري نموده، جلب خود به را پژوهشگران
هاي اخیر، (. در سال1119 ،ت )ریو، جانگ، کارل، جاون و بارچبیانگر ورود فعال فرد در یک فعالیت اس

(. 2111 یومن،)ن استگرفته رمورد بررسي قرا صیلي در یادگیري و پیشرفت تحصیلياهمیت درگیري تح
است. نیومن  "عاطفي"و  "رفتاري"درگیري داراي دو مولفه  ،ه شد( ارائ2191در الگویي که توسط فین )

رگیري را شامل سه جزء ( د1111( و مارکس )1116، به نقل از آپلتون و همکاران، 2111و همکاران )
کنند که ( عنوان مي1116اند. جزء رفتاري، جزء شناختي و جزء عاطفي. آپلتون و همکاران )معرفي کرده

مولفه  است. "يشناختروان" و "شناختي"، "رفتاري"، "تحصیلي"مولفه  درگیري داراي چهار
 هایي مانند زمان صرف شده براي تکالیف، اعتبار دریافت درجات تحصیلي از نظر فرداز متغیر "تحصیلي"

هاي س و شرکت در کالس، شرکت داوطلبانه در کالاز توجه "رفتاري"یف منزل، مولفه و تکمیل تکال
کاري و مولفه یادگیري، اهداف شخصي و خودارزش  تنظیمي،از خود "شناختي"لفه ، موفوق برنامه

 شود. ریو و تسنگاز احساس تعلق یا ارتباط و روابط با معلمان و همساالن تشکیل مي "شناختيروان"
مطرح کردند.  3ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري بعد دیگري تحت عنوان عاملیت ( عالوه بر1122)

 ویژه در دوره نوجواني اهمیت خاصي دارد. در دوره نوجواني، ارتباط باهها بهمه دورهیلي در درگیري تحص
آموز به عنوان دانش -(. ارتباط معلم1129 هان و هوابنر،اي دارد )تییان، معلم و همساالن نیز جایگاه ویژه

حمایت کننده را تحت  گذار باشد. در این پژوهش روابطتواند بر درگیري تحصیلي اثرعامل بافتي مي
-(، احساس دانش1121) عنوان دلبستگي به معلم مورد بررسي قرار خواهیم داد. از نظر واترز و کراس

آموزان از ارتباط با معلم کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. مسلم است که کیفیت رابطه معلم شاگرد تا 
شاگرد منجر به ایجاد نوعي دلبستگي  -معلم کیفیت رابطه. گذاردحد زیادي روي یادگیري او تاثیر مي

)سرنکوویچ ،  باشداین دلبستگي شامل درک شدن و حمایت شدن بوسیله معلمان مي .شودمي
(. 2312 و همکاران به نقل از رضایي شریف 6،1113مادوکس پرنیز ؛52119؛ ویلیامز9،2111جوردانو

                                                           

2- Pourki  
1- Academic engagement  
3- Agency  
9- Cernkovich,& Giordano  
5- Williams  
6- Maddox,& Prinz  
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ود هنگام کاوش محیط به آن شکل ارتباطات خدلبستگي اشاره به نوع خاصي از رفتار دارد که کودک در 
مقیاس دلبستگي کودک به معلم، (. 2177 )اسروف و واترز، کنددهد و آن نوع رفتار را انتخاب ميمي

( با در نظر گرفتن سه مولفه دلبستگي ایمن، دلبستگي اجتنابي و دلبستگي 1111توسط سوگماس )
-دانش ،شود. بنابرایناس امنیت در کالس درس مياضطرابي معرفي شد. دلبستگي منجر به ایجاد احس

آموزان در جستجوي همه دانش ،ي بپردازند. در حالي کهتوانند با آزادي تمام به جستجوگرآموزان مي
ش شان براي کاوتا بین این نیاز و انگیزه دروني کندها کمک مياحساس امنیت هستند، دلبستگي به آن

آموزان است پذیري دانشن، دلبستگي زیربنایي براي معاشرتای بر عالوه .محیط تعادل برقرار کنند
کنند. اي با معلم برقرار ميآموزان تعامل مثبت و گسترده(. در سبک دلبستگي ایمن، دانش1111، )برگین

-گیرند و زماني که احساس امنیت ميکننده خود کمک ميزا از معلمان حمایت ها در مواقع استرسآن

آموزان زماني که در معرض پردازند. در سبک دلبستگي اجتنابي، دانشدي به کاوشگري ميکنند با آزا
در جستجوي برقراري ارتباط با معلم خود نیستند و  ،زا هستندپذیري و اضطراب و ارتباطات استرسآسیب

-شو در سبک دلبستگي اضطرابي، دان کنندها از افشا کردن مشکالت و احساسات خود اجتناب ميآن
ها به صورت بیش کنند. ممکن است آنآموزان در ارتباطات خود با معلم احساس پریشاني و آشفتگي مي

زا نسبت به استرسها ممکن است در شرایط آن .از سویي به سوي دیگر تغییر دهند فعال مسیر خود را
به شدت  ،کند ها کمکخواهد به آنکنند و زماني که معلم ميمعلم خود احساس نیاز شدیدي ابراز 

آموزان با این سبک در یک لحظه دو احساس متضاد نسبت به معلم خود احساس عصبانیت کنند. دانش
ي تحصیلي، معلمان باید از با توجه به اهمیت دلبستگي به معلم در پیشرفت تحصیلي و درگیر دارند.
آموزان خود اعتماد داشته نشطات صمیمي برقرار کرده و به داها ارتباآموزان حمایت کنند و با آندانش

-آموزان دبیرستاني مدت زمان کمتري را با معلمان خود سپري ميشند. همچنین به دلیل اینکه دانشبا

بسیاري از ، توجه قرار گرفته است. در حالي کهدلبستگي به معلم در سطح دبیرستان کمتر مورد  ،کنند
 اند. برگینداشته آنانها تاثیر بسیار عمیقي در زندگي اند که تعدادي از معلمان آننوجوانان اظهار داشته

در طول زندگي آموزان هاي دانش( در مورد معلم دبیرستاني خود نوشته است: معلم او بر انتخاب1111)
همچنان با او مالقات داشتند. بنابراین،  ،حتي بعد از اتمام  دوره دبیرستانآموزان تاثیر گذاشت و دانش

ي گذار بر درگیري تحصیلي مطرح کرد. در بررسي درگیرتوان به عنوان عامل اثررا مي لمدلبستگي به مع
، نتایج نشان داد که جنسیت با عملکرد تحصیلي و درگیري حسب جنسیتتحصیلي دانشجویان بر

 و سطح درگیري تحصیلي دختران به طور معناداري باالتر از پسران است )فوالرتونیلي مرتبط است تحص
در این پژوهش این متغیر و عوامل موثر بر آن را در نوجوانان بر اساس جنسیت  ،ر همین اساسب .(1111،

دو متغیر دلبستگي به معلم و درگیري با توجه به اهمیت  دهیم.)دختر و پسر( مورد بررسي قرار مي
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هاي بر اساس تفاوت ر دختران و پسران، در این پژوهش به بررسي رابطه بین این متغیرهاتحصیلي د
 ها خواهیم پرداخت.گروه

 

 روش
و رگرسیون اي، همبستگي مقایسه -و طرح آن از نوع علي )غیر آزمایشي( روش پژوهش حاضر توصیفي

 گام به گام مي باشد. 
م و سوم سال دودختر و پسر آموزان کلیه دانشجامعه آماري این پژوهش : جامعه و نمونه آماري پژوهش

-در این پژوهش از روش نمونه باشد.مي 13-19در سال تحصیلي مدان متوسطه دبیرستان هاي شهر ه

همدان از هر ناحیه بدین صورت که از نواحي دوگانه شهر استفاده شد.  ايچند مرحله 2ايگیري خوشه
پسر( در رشته  311دختر و  311) آموزدانش 611و  شدچهار دبیرستان به صورت تصادفي انتخاب 

ها را در رابطه با درس فیزیک و شیمي تکمیل کردند. الزم به ربي پرسشنامهفیزیک و علوم تج -ضيریا
 191دختر و  191آموز )دانش 572، پرسشنامه هاز بررسي به دلیل کامل نبودن پاسخذکر است که پس ا

 مورد بررسي قرار گرفت. پسر(
 ابزار

گیري ابعاد سه ندازهاجهت  لبستگي به معلم،دمقیاس محقق ساخته  :2مقیاس دلبستگی به معلم

 تگي ایمن، دلبستگي اجتنابي و دلبستگي اضطرابي( به معلم تهیه و تدوین شده است.)دلبس گانه دلبستگي
-املي اکتشافي به شیوه چرخش مولفهسوال تهیه شد و بعد از تحلیل ع 33بدین منظور پرسشنامه اولیه با 

سوال نهایي باقي  21و در نهایت  شدندحذف  ،داشتند 51/1 هاي اصلي، سواالتي که بار عاملي کمتر از
گویه مربوط به  9گویه مربوط به دلبستگي اجتنابي و  9گویه آن مربوط به دلبستگي ایمن،  9که  ماند

 "رتباط برقرار نمایمبه راحتي مي توانم با معلم خود ا"گویه  ،دلبستگي اضطرابي است. به عنوان مثال
هاي دلبستگي از گویه "خودخواه استمعلم من بسیار مغرور و  "ویه هاي دلبستگي ایمن، گیکي از گویه

بوط به گویه  مر "گاهي اوقات معلم خود را دوست دارم و گاهي اوقات او را دوست ندارم "اجتنابي و گویه 
تا کامال  "2" ها بر اساس لیکرت پنج درجه اي از کامال نادرست استگویه باشد.دلبستگي اضطرابي مي

هاي دلبستگي به معلم براي ساخت پس از مشخص شدن مولفهاند. تنظیم شده "5" تدرست اس
براي این تحلیل   KMOضریب پرسشنامه چندبعدي دلبستگي به معلم از تحلیل عاملي استفاده شد.

بدست آمد که معناداري این مقدار در سطح  351/1927 و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر 91/1

                                                           

2- Cluster Sampling  
1- Attachment to teacher  
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P<0/01  ماتریس همبستگي سؤاالت پرسشنامه یید واقع گردید. پس از اطمینان از کیفیتمورد تا ،
سؤاالت پرسشنامه دلبستگي به معلم به شیوه ایکوآماکس چرخش داده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملي 

 71/66دلبستگي ایمن و دلبستگي اجتنابي مجموعا  ،عامل دلبستگي اضطرابي 3شان داد، اکتشافي ن
ل اول، دوم و سوم به ترتیب کنند. در این تحلیل مشخص گردید، عامتبیین مي اریانس کل رااز و درصد
در ادامه جهت برازش مدل از تحلیل  باشند.ل  ميدرصد واریانس ک 36/32و  35/29 ، 17/27گر تبیین

 ،GFI=0/95، AGFI=0/92، CFI=0/98) کهگردید املي تأییدي استفاده ع

RMSEA=0/06ضریب آلفای کرونباخ برای دلبستگی ایمن،  ب مدل را نشان داد.( برازش مطلو

 بدست آمد. 29/1 ، 88/1،  82/1اجتنابی و اضطرابی به ترتیب 

 ري ابعاد چهارگانه درگیريگیبراي اندازه این پرسشنامه :1پرسشنامه ابعاد درگیری تحصیلی

ه و تدوین شده است. این یته(  1122اختي، رفتاري، عاطفي و عاملیت( توسط ریو و تسنگ )شنتحصیلي )
حدودي اي )بسیار مخالفم، مخالفم، تا درجه 7 سوال بصورت یک طیف لیکرت 11نامه داراي پرسش

براي ارزیابي ( 1122( است. ریو و تسنگ )موافقم ودي موافقم، موافقم، بسیارمخالفم، متوسط، تاحد
( که  2112؛ به نقل از ریو و تسنگ، 2116) ،1میسراندینوتاري از مقیاس مشارکت در تکالیف درگیري رف

( بود،  1122یو و تسنگ، ؛ به نقل از ر2112) 3پردازي درگیري رفتاري ولبورنها و مفهومبر مبناي گویه
آموزان در نظر گیري درگیري رفتاري دانش( پنج گویه را براي اندازه1122کردند. ریو تسنگ )استفاده 

ها این /. بدست آوردند. آن19د را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ این پنج مور گرفتند و پایایي
دروس و آموزان به تکالیف، مشارکت در انشنشان دهنده میزان توجه دهاي خاص را به دلیل اینکه گویه

آموزان انتخاب کردند. براي ارزیابي درگیري هیجاني از عنوان درگیري رفتاري دانشه باشد، بتالش مي
( که یک مقیاس خودگزارشي است، 1122؛ به نقل از ریو و تسنگ، 9،1111) اسکینر و همکارانمقیاس

ام تکالیف مدرسه آموزان را ضمن انجهاي دانشگویه دارد و هیجان است. این مقیاس چهار استفاده شده
 آلفايگویه را با استفاده از ضریب  ( پایایي این چهار1122سنگ )کند. ریو و تو کالس منعکس مي

از پرسشنامه ( براي ارزیابي درگیري شناختي 1122ین ریو وتسنگ )بدست آوردند. همچن 79/1کرونباخ 
گیري این ابزار اندازه( استفاده کردند.  1122؛ به نقل از ریو و تسنگ، 1119، 5ولترزراهبردهاي یادگیري )

راهبردهاي پیچیده یادگیري بر هاي دو خرده مقیاس، یکي شامل موارد ارزیابي اقتباس شده از ویژگي

                                                           

1-Questionnaire aspects of academic engagement  -2  
2- Miserandino1 
3- Wellborn  
4- Skiner  
5- Wolters 
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سواالت مربوط به درگیري شناختي( و دوم شامل موارد  25-29دادن )موارد مبناي بسط و گسترش
-11ریزي، نظارت و اصالح یک کار ) موارد دهي نظیر برنامهارزیابي راهبردهاي فراشناحتي و خود نظم

مورد را با استفاده از ضریب  9پایایي این (  1122) (. ریو و تسنگشناختيسواالت مربوط به درگیري  21
( بیان کردند به دلیل اینکه درگیري عاملیت 1122. بدست آوردند. ریو و تسنگ )/99آلفاي کرونباخ 

ها براساس نظام آن ،گیري از قبل معتبر تکیه کنند. بنابراینهنتوانستند به یک انداز ،مقیاس جدیدي بود
(، مقیاس خودگزارشي و چهارچوب مفهومي که از قبل وجود س درساي )مشاهده اهداف کالمشاهده

( پایایي این پنج 1122تسنگ ) گیري این مقیاس در نظر گرفتند. ریو وداشت پنج گویه را براي اندازه
جهت برآورد قابلیت اعتماد مقیاس درگیري  بدست آوردند. 91/1گویه را با استفاده از ضرب آلفاي کرونباخ 

 72/1کار برده شد. با توجه به ضریب آلفاي محاسبه شده )هژوهش حاضر، روش آلفاي کرونباخ بتحصیلي در پ
 =α.همچنین براي بررسي اعتبار این ابزار از  ( مقیاس درگیري تحصیلي  از اعتبار خوبي برخوردار است

 ، GFI= 0/99 ، AGFI=0/97 ، CFI=1هاي برازش )شدکه شاخص تحلیل تاییدي استفاده
RMSEA=0/04.بدست آمد ) 

 

 هايافته
هاي توصیفي از قبیل میانگین، انحراف استاندارد و ها، ابتدا دادهمنظور تحلیل داده بهدر این قسمت 

هاي داده 2 اند. در جدولهاي استنباطي آورده شدهخطاي معیار، سپس در بخش استنباطي تحلیل
 یلي گزارش شده است.توصیفي براي متغیرهاي دلبستگي به معلم و درگیري تحص

 

 های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش. داده1 جدول
 انحراف استاندارد میانگین متغیر گروه

 1/01 2/62 دلبستگي ایمن 

 0/99 2/07 دلبستگي اجتنابي دختران

 0/82 3/28 دلبستگي اضطرابي 

 0/54 3/60 درگیري تحصیلي 

 1/11 2/59 دلبستگي ایمن 

 1/15 2/31 نابيدلبستگي اجت پسران

 0/85 3/13 دلبستگي اضطرابي 

 0/65 3/61 درگیري تحصیلي 

 
-هایي مشاهده ميجتنابي به معلم در دو گروه تفاوت، بین میانگین متغیر دلبستگي ا2با توجه به جدول 

منظور آزمون معناداري این  گروه پسران میانگین دلبستگي اجتنابي به معلم بیشتر است. بهشود. در 
بیني بیني سهم هر یک از متغیرهاي دلبستگي به معلم )ایمن، اضطرابي، اجتنابي( در پیشو پیش فاوتت
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هاي تحلیل واریانس چند متغیري و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در درگیري تحصیلي، از آزمون
در سطح خطاي 17/1 و مقدار المبدا 02/1ها بین دو گروه، مقدار شاخص هوتلینگ برابر با تعیین تفاوت

توان گفت که تفاوت مي ،معنادار بود. بر این اساس F (569و2=)16/3(، >p 15/1کمتر از پنج صدم )
دو گروه دست کم در یکي از متغیرهاي پژوهش معنادار است. با توجه به معناداري شاخص چند متغیره 

است، تحلیل واریانس چند متغیره ها دست کم در یکي از متغیرهاي وابسته دهنده تفاوت گروهکه نشان
هاي معنادار دارند. نتایج ها تفاوتآزمون یک از خرده انجام شد تا مشخص شود که دو گروه در کدام

 گزارش شده است.  1 تحلیل واریانس چند متغیره در جدول
 

 ها ها در خرده مقیاس. تحلیل واريانس چند متغیره جهت مشخص کردن تفاوت گروه2 جدول
بعمن  SS MS F(1,561) Sig 

 0/92 0/008 0/003 0/003 درگیري تحصیلي

 0/74 0/10 0/11 0/11 دلبستگي ایمن

يدلبستگي اضطراب  3/13 3/13 4/36 0/06 

يدلبستگي اجتناب  6/74 6/74 5/86 0/01 

 

 دلبستگي اجتنابي در سطح ها در خرده مقیاس، تفاوت گروه1 بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
p<0/05  معنادار است. براي بررسي رابطه بین کیفیت دلبستگي به معلم و درگیري تحصیلي در گروه

 گزارش شده است.   3 دختران و پسران از تحلیل همبستگي پیرسون استفاده و نتایج آن در جدول
 

 بین و متغیر مالک در دو گروه. ضريب همبستگی متغیرهای پیش3 جدول

 

شود، در گروه دختران، ضریب همبستگي دلبستگي ایمن به معلم و چنانچه در جدول باال مشاهده مي
و در گروه پسران، ضریب همبستگي  p<0/01دلبستگي اجتنابي به معلم با درگیري تحصیلي در سطح 

دار معني p<0/01دلبستگي ایمن به معلم و دلبستگي اجتنابي به معلم با درگیري تحصیلي در سطح 
هاي دلبستگي و درگیري است. در خصوص بررسي معنادار بودن تفاوت میزان همبستگي بین سبک

   9 3 1 2  متغیر       

       .درگیري تحصیلي2 
 

 دختران
      **0/45 .دلبستگي ایمن 1
     *0/12- 0/07 . دلبستگي اضطرابي3

    **0/25 **0/44- **0/24- .دلبستگي اجتنابي9

 

 پسران
    .درگیري تحصیلي2

 
  

      **0/37 .دلبستگي ایمن1

     **0/20- 0/11- . دلبستگي اضطرابي3

    0/06 **0/49- **0/39- ي اجتنابي.دلبستگ9
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 فیشر rZدر دو جامعه از فرمول تحصیلي در دختران در مقایسه با پسران، براي مقایسه همبستگي 

)گروه دختران( برابر با   r=95/1مربوط به دلبستگي ایمن و درگیري تحصیلي  Zrمقدار  شود.استفاده مي
ها را در فرمول  Zrاست. مقادیر  399/1)گروه پسران( برابر با  =r 37/1مربوط به  Zrو مقدار  995/1

توان معنادار بودن نتیجه مشاهده اندارد است و بر پایه آن ميدهیم که داراي توزیع نرمال استزیر قرار مي

 توزیع نرمال استاندارد آزمود، جایگزین شدند.شده را از طریق مقایسه آن با مقادیر بحراني 
 

ob Z 

 
( است، بدین معني  ob Z> - 16/2،  ) -25/2بدست آمده برابر با  obZحال مطابق با فرمول باال مقدار 

ایمن و درگیري تحصیلي در باشد و بین رابطه دلبستگي دار نميها معنيضریب همبستگي که تفاوت بین
 -19/1مربوط به دلبستگي اجتنابي و درگیري تحصیلي  Zrمقدار  دار وجود ندارد.دو گروه، تفاوت معني

=r   و مقدار  - 195/1)گروه دختران( برابر باZr  31/1مربوط به r= - 921/1رابر با ران( ب)گروه پس- 
بدست آمده برابر با  obZمطابق با فرمول باال مقدار دهیم. ها را در فرمول قرار مي Zrاست. مقادیر 

11/2-  ،(16/2 - >ob Z است، بدین ) دار است و بین ها معنيمعني که تفاوت بین ضریب همبستگي
براي تعیین  دار وجود دارد.تفاوت معني ه ،رابطه دلبستگي اجتنابي به معلم و درگیري تحصیلي در دو گرو

بیني واریانس درگیري تحصیلي، از تحلیل رگرسیون  هاي دلبستگي در پیشتاثیر هر یک از سبک
 ارائه شده است. 9 چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول

 

 بینتغیر مالک بر اساس متغیرهای پیش. خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین م4 جدول

 
ضریب  مدل متغیرها  

همبستگي 
 Rچندگانه 

ضریب تعیین 

 

ضریب 
 همبستگي

 شدهتعدیل

خطاي 
 استاندارد

 برآورد

  

 دختران    

 0/49 0/20 0/20 0/45 دلبستگی ايمن

 0/49 0/20 0/20 0/45 دلبستگی ايمن، اجتنابی

 0/48 0/21 0/23 0/48 ی، اضطرابیدلبستگی ايمن، اجتناب

 

 پسران

 0/60 0/13 0/13 0/37 دلبستگی ايمن

 0/58 0/19 0/19 0/44 دلبستگی ايمن، اجتنابی

 0/58 0/19 0/20 0/44 دلبستگی ايمن، اجتنابی، اضطرابی
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گي ، دلبستگي اجتنابي و دلبستمولفه دلبستگي ایمندهد که طي سه گام، سه نشان مي 9نتایج جدول 
بر اساس اهمیت ترتیب متغیرهاي  حصیلي داراي همبستگي چندگانه است.اضطرابي به معلم با درگیري ت

 11بین در تحلیل رگرسیون گام به گام، در نخستین گام، دلبستگي ایمن به معلم با ضریب تعیین پیش
را دارد. در ادامه  بیني درگیري تحصیليدرصد در پسران توان پیش23درصد در دختران و با ضریب تعیین 

درصد  11و در دومین گام، با اضافه شدن دلبستگي اجتنابي به دلبستگي ایمن، ضریب تعیین در دختران 
، ضریب تعیین در افه شدن دلبستگي اضطرابي به معلمدرصد است. در گام سوم با اض 21و در پسران 

 درصد رسیده است 11ن به درصد و در پسرا 13دختران به 
 

 
 بینی درگیری تحصیلیتحلیل واريانس رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای پیش .5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig F MS Df         SS                                  منبع

 تغییرات
 رگرسیون                 17/99 1 17/99 73/66 0/001

 باقیمانده       2         

 کل  

 

 

 دختران

  0/24 287 70/09 

   288 88/08 

 رگرسیون         18/19 2 9/09 37/22 0/001

 باقیمانده       1

 کل

  0/24 286 69/89 

   288 88/08 

  رگرسیون       19/97 3 6/65 27/85 0/001

  باقیمانده      3 68/11 285 0/23  

  کل  88/08 288   

 رگرسیون       16/77 1 16/77 45/25 0/001

 باقیمانده     2

 کل

 

 103/82 280 0/37   پسران

   281 120/60 

 رگرسیون      23/84 2 11/92 34/37 0/001

 باقیمانده     1 96/76 279 0/34  

 کل 120/60 281   
 

  رگرسیون      24/07 3 8/02 23/10 0/001

  باقیمانده    3 96/53 278 0/34  

  کل 120/60 281   
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 بینی درگیری تحصیلی. ضرايب رگرسیون برای پیش6جدول
 
 

 دختران

 B Β T Sig بینپیش هاگام

 ثابت 2
 دلبستگي ایمن

2/96  37/00 0/001 

0/24 0/45 8/58 0/001 

 0/001 23/20  3/06 ثابت 1

 0/001 7/29 0/42 0/23 دلبستگي ایمن

 0/36 0/90- 05/- 030/- دلبستگي اجتنابي

 0/001 16/71  2/77 ثابت  

 0/001 7/42 0/43 0/23 دلبستگي ایمن 3 

 0/13 1/49- 08/- 04/- دلبستگي اجتنابي  

 0/07 2/72 0/14 0/09 دلبستگي اضطرابي                                               

 0/001 33/08  3/04 ثابت 2 

 0/001 6/72 0/37 0/21 دلبستگي ایمن  پسران

 0/001 23/37  3/61 ثابت 1 

 0/001 3/85 0/23 0/13 دلبستگي ایمن  

 0/001 4/51- 0/27- 0/15- دلبستگي اجتنابي  

 0/001 17/14  3/73 ثابت  

 0/001 3/61 0/22 0/13 دلبستگي ایمن 3 

 0/001 4/54- 0/28- 0/16- دلبستگي اجتنابي  

 0/41 0/81- 0/04- 03/- دلبستگي اضطرابي  

 
دلبسـتگي  تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام، طي سه گام، سـه متغیـر دلبسـتگي ایمـن، 6 در جدول

بیني درگیري تحصـیلي وارد معادلـه رگرسـیون شـد. در اجتنابي و دلبستگي اضطرابي به معلم براي پیش
از معادله حـذف گروه دختران، دلبستگي اجتنابي به معلم به دلیل رابطه ضعیف با متغیر درگیري تحصیلي 

در  95/1شد. در گام نخست که دلبستگي ایمن بررسي شد؛ این متغیر در گروه دختـران، بـا ضـریب بتـا 
بینـي صورت معنـاداري تبیـین و پیش(  درگیري تحصیلي دختران را به>12/1P) 112/1سطح معناداري

ي کمتـر از یـک صـدم دلبستگي ایمن در سـطح معنـادار 37/1کرده است. در گروه پسران با ضریب بتا 
(12/1P<درگیري تحصیلي را تبیین و پیش )دار بودن دلبستگي ایمن بـه بیني کرده است. با وجود معني

بیني درگیري تحصیلي در هر دو گروه، این شرایط در گروه دختران نسبت به گـروه پسـران معلم در پیش
جتنابي بـه معلـم بـر ن، تاثیر دلبستگي ادر گام دوم در گروه دخترا اي بیشتر است.صورت قابل مالحظهبه

( از معادله حذف و فقط تاثیر متغیر دلبستگي ایمـن <15/1P، به علت سطح معناداري )درگیري تحصیلي
به معلم در نظر گرفته شده است. در حالي که در گام دوم در گروه پسران، دلبسـتگي ایمـن بـه معلـم بـا 

افزایش و دلبستگي اجتنابي به معلم با ضـریب بتـاي ( درگیري تحصیلي را p<0/01)13/1ضریب بتاي 
17/1- (p<0/01درگیري تحصیلي را کاهش مي ) دهد. درگام سوم در گروه دختـران، تـاثیر دلبسـتگي

(، از p>0/05اجتنابي و دلبستگي اضطرابي به معلم، بر درگیري تحصـیلي بـه علـت سـطح معنـاداري )
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ن به معلم بر درگیري تحصیلي، در نظر گرفتـه شـد. در گـام معادله حذف و فقط تاثیر متغیر دلبستگي ایم
( درگیـري تحصـیلي را p<0/01)11/1سوم در گروه پسران ، دلبستگي ایمن به معلم بـا ضـریب بتـاي 

( درگیري تحصیلي را کاهش مـي p<0/01) -19/1افزایش و دلبستگي اجتنابي به معلم با ضریب بتاي 
 از معادله حذف شد.  p>0/05 به معلم به دلیل سطح معناداريدهد، همچنین تاثیر دلبستگي اضطرابي 

 

 بحث و نتیجه گیری 
دییاز، اینسبرگ، والیانت، اسچیندل، اسپینارد،  است.آموز بر درگیري تحصیلي اثرگذار دانش -ارتباط معلم

 ( در مطالعات خود دریافتند که چگونگي عواطف دانش آموزان و ارتباط با1125برگ و ساوس ورث )
معلماني که روابط احترام  مدرسه اثرگذار است. معلمان بر درگیري تحصیلي و مشکالت رفتاري آنان در

آورند، از طریق کاهش تهدید به اذیت و آزار، احساس امنیت و آمیز متقابل را در کالس درس به وجود مي
ن، جنسیت به عنوان یکي ای عالوه بر (.2،1111دهند )بلوم، مک نیلي و رینهارت ارتباط را افزایش مي

-دانش آموز به دلیل روابط با معلمان، در راس تجربیات مدرسه -هاي فردي در کیفیت رابطه معلمویژگي
جنسیت  با توجه به اهمیت . سازگاري تحصیلي و اجتماعي دارد آموز است و تاثیر طوالني مدت دردانش

وهش روابط حمایت کننده را تحت عنوان دلبستگي در این پژ، بویژه در دوره نوجواني، ارتباط با معلمدر 
هدف پژوهش حاضر، مقایسه ، بنابراین، مورد پژوهش قرار دادیم، در دانش آموزان دختر و پسربه معلم 

درگیري بیني هاي دلبستگي به معلم و درگیري تحصیلي در دانش آموزان دختر و پسر و نیز پیشسبک
ي به معلم در این دو گروه بود. در این راستا، به منظور مشخص هاي دلبستگمقیاستحصیلي از طریق زیر

ها در بین دو گروه، نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري هوتلینگ نشان داد که تفاوت شدن تفاوت
، در سبک دلبستگي است. با توجه به نتایج بدست آمدهدار ها معنيها حداقل در یکي از خرده مقیاسگروه

-فیشر، بین رابطه دلبستگي اجتنابي و درگیري تحصیلي در دو گروه تفاوت معني   zتوجه به اجتنابي و با

 بین درگیري تحصیلي باال بود، کهدار وجود دارد. همچنین دلبستگي ایمن به معلم در هر دو گروه، پیش
لي موفقیت عامل اص ها،آن هايپژوهشطبق  .باشد(، همسو مي1111) با پژوهش ریان و کوپر این یافته

تحلیل انجام یافته توسط گایل، ارتباط معلمان با آنان است. فرا يآموزان در کالس درس، نحوهدانش
هاي مورد مطالعه ارتباط بین معلمان و ( نیز نشان داد که در پژوهش1116) پریس، بورل و آلن

ئول اصلي این ارتباط، آموزان دارد و مسآموزان، نقش اساسي در یادگیري شناختي و عاطفي دانشدانش
معلمان هستند. عالوه بر این، ادراک دانش آموزان دوره راهنمایي از حمایت و مراقبت از سوي معلمان، با 
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هاي پیشرفت تحصیلي است، بیني کننده نمرهي خود پیشنوبه ها به کالس و مدرسه که بهعالقه آن
 کنند و دررتباط صمیمانه با معلم برقرار ميدانش آموزان دلبسته ایمن ا (.2313)مهران، ارتباط دارد

کنند و اگر معلم به آنها تذکر دهد یا گیرند. از دستورات معلم پیروي ميهایشان از معلم کمک ميفعالیت
یکي  دهند.کنند و به راحتي خودشان را تغییر مياحساس تاسف مي ،با جدیت بیشتري با آنها صحبت کند

-دانشبیشتر  .آموز با افراد مدرسه به خصوص معلم استباط نداشتن دانشاز دالیل شکست تحصیلي، ارت

 ،هاي شناختي ضروري مجهز نیستندنه تنها به مهارت ،شوندآموزاني که در مدرسه با شکست مواجه مي
 آموزان( دانش2119،هاي )کسیدياند. طبق یافتهکنند از طرف دیگران طرد شدهبلکه آنها احساس مي

اي هلت عدم کمک گرفتن از دیگران فرصتکنند و به ع، احساساتشان را سرکوب ميابيدلبسته اجتن
آموزان از ادراک ارتباط با معلمان به صورت عمیق با احساس دانشکنند. یادگیري را براي خود محدود مي

ها آموزان قائل هستند و ارزشي که به آنمحبوب بودن نزد معلمان و احترامي که معلمان براي دانش
با معلمان روابط خوبي ندارند  ،کنندآموزاني که چنین ارتباطي را تجربه نميشود. دانشدهند، مربوط ميمي

ها پاسخ کنند و فقط به شرایط بیروني و کنترلها را دروني نمياند، ارزشیا از سوي آن ها طرد شده
آموزاني که عتماد به نفس دانشدهند که انگیزش دروني، احساس صالحیت و ادهند. شواهد نشان ميمي

آموزاني که دیدگاه منفي در کنند، معلمانشان گرم و حامي استقالل هستند، نسبت به دانشاحساس مي
آمیز معلمان بر درگیري رفتاري، هیجاني، رفتار حمایت (.2311مورد معلمانشان دارند، بیشتر است )مهران،

( )معلم هاي کمي به شناسایي رابطه عوامل بافتيپژوهش د.گذارآموزان تاثیر ميشناختي و عاملیت دانش
تواند این باشد که به معلمان در برقراري مي اهمیت کاربردي این پژوهش .اندو درگیري تحصیلي پرداخته

نتایج این  آموزان در مدرسه شود.آموزان کمک کند و منجر به درگیري بیشتر دانشارتباط موثر با دانش
آموزشي، جهت  هاي مناسبریزان و مجریان آموزشي، جهت اتخاذ سیاستد به برنامهتوانپژوهش مي

-آموزان سال دوم و سوم رشتهپژوهش حاضر در میان دانش آموزان یاري رساند.درگیري تحصیلي دانش

نتایج، چنین پژوهشي در براي تعمیم پذیري  ،شودهاي ریاضي و تجربي انجام شده است. لذا پیشنهاد مي
 و مقاطع دیگر نیز انجام گیرد. هاآموزان رشتهن دانشمیا
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